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KAPSAM

♦ American Academy of Pediatrics(AAP) veri tabanı 
68 ülkeden 60.000 üyesi bulunan dünya çapındaki 
pediatri derneğinin 5 yayınını kapsamaktadır.

♦ Bunlardan ilki konusunda önemli dergilerden olan 
“Pediatrics”dirPediatrics dir.

♦ İkinci yayın ise, “Pediatrics in Review”dir.
♦ Üçüncü yayın ise perinatolojistler ile♦ Üçüncü yayın ise, perinatolojistler ile 

neonatolojistleri hedefleyen ”NeoReviews”dir.
♦ Dördüncü yayın ise “AAP Grand  Rounds” dur.
♦ Son yayın ise pediatri ile ilgili resmi haberlere 

ulaşabileceğiniz “ AAP News” dir.



İÇERİK

Konusunda önemli bir yere sahip olan “Pediatrics” 
dergisinin etki faktörü 4.789’dur.İçerisinde konu g ç
uzmanları tarafından gözden geçirilmiş özgün 
araştırmalar, eleştiriler, yorumlar yer 
l kt d 1948’d ü ü ü it tü lalmaktadır.1948’den günümüze ait tüm sayıları 

kapsar.
“Pediatrics in Review” günlük olarak uygulamada“Pediatrics in Review” günlük olarak uygulamada 
görülen kapsamlı araştırmaları nedeni ile 
klinisyenler, hastabakıcılar ve eğitimcilerklinisyenler, hastabakıcılar ve eğitimciler 
tarafından takip edilmektedir.



İÇERİK

“Neoreviews” neonatoloji alanında en son 
gelişmeleri kapsamaktadır.Ayrıca Visual 
Diagnosis(Görsel Tanı) gibi etkileşimli özellikleriDiagnosis(Görsel Tanı) gibi etkileşimli özellikleri 
içermektedir.

AAP Grand Rounds, 100’den fazla tıp dergisinden 
alınmış makalelerin kanıta dayalı özetini aktarır.

AAP News, üyeler için yayınlanan resmi haber 
dergisidir.Hem klinik hem de uygulama yönetim 
bili l i il il ili h b l il l kbilimleri ile ilgili haberler ve ilaç uyarılarını kapsar.



ERİŞİM

“AAP(American Academy of Pediatrics)” 
veri tabanına Gazi Üniversitesi Merkezveri tabanına, Gazi Üniversitesi Merkez 

Kütüphanesi web sayfasında
(htt // lib i d t ) l “V i(http://www.lib.gazi.edu.tr) yer alan “Veri 

Tabanları” başlığından erişebilirsiniz.



“Pediatrics” dergisine erişim “Pediatrics” dergisine erişim 
için ana sayfadaki “Pediatrics” için ana sayfadaki “Pediatrics” 

başlığına girmelisinizbaşlığına girmelisiniz

Her dergi için  Her dergi için  
ii--Phone, iPhone, i--Pad Pad 
uygulamalarınıuygulamalarını başlığına girmelisiniz.başlığına girmelisiniz.uygulamalarını uygulamalarını 
indirebilirsiniz.indirebilirsiniz.



Dergi içerisinde Dergi içerisinde 
tarama yapmak için tarama yapmak için 

sol üst köşedeki araçsol üst köşedeki araçsol üst köşedeki araç sol üst köşedeki araç 
çubuğunu çubuğunu 

kullanabilirsiniz.kullanabilirsiniz.



Tarama sonuçlarında Tarama sonuçlarında 
Full Text (PDF) linkine Full Text (PDF) linkine 
tıklayarak makalelerintıklayarak makalelerintıklayarak makalelerin tıklayarak makalelerin 

tam metnini tam metnini 
indirebilirsiniz.indirebilirsiniz.



“Advanced Search” alanına “Advanced Search” alanına 
giderek klinik raporlar, teknik giderek klinik raporlar, teknik 

raporlar, klinik kullanım raporlar, klinik kullanım 
kılavuzları gibi değişik alanlarda kılavuzları gibi değişik alanlarda 

ayrıntılı tarama ayrıntılı tarama 
gerçekleştirebilirsiniz.gerçekleştirebilirsiniz.



EE--Archives linkine Archives linkine 
giderek derginin  giderek derginin  

1948’den günümüze1948’den günümüze1948’den günümüze 1948’den günümüze 
geriye dönük geriye dönük 

sayılarına erişim sayılarına erişim 
sağlayabilirsinizsağlayabilirsinizsağlayabilirsiniz.sağlayabilirsiniz.



Derginin içindeki Derginin içindeki 
konu başlıklarına konu başlıklarına 

yönelikyönelikyönelik yönelik 
sınıflandırmalara sınıflandırmalara 

“Collections” “Collections” 
linkinden erişimlinkinden erişimlinkinden erişim linkinden erişim 
sağlayabilirsiniz.sağlayabilirsiniz.



“AAP News”e erişim için ana “AAP News”e erişim için ana 
sayfadaki “AAP News” başlığına sayfadaki “AAP News” başlığına 

girmelisiniz.girmelisiniz.



Geçmiş sayılara Geçmiş sayılara 
erişebilirsiniz.erişebilirsiniz.

“For Parents” “For Parents” 
linkine tıklayaraklinkine tıklayaraklinkine tıklayarak linkine tıklayarak 

aileler için pediatri aileler için pediatri 
ile ilgili önemli ile ilgili önemli 

bilgilerebilgilerebilgilere bilgilere 
ulaşabilirsiniz.ulaşabilirsiniz.

Anahtar kelimeniziAnahtar kelimeniziAnahtar kelimenizi Anahtar kelimenizi 
yazarak tüm sayılar yazarak tüm sayılar 

içinde tarama içinde tarama 
gerçekleştirebilirsiniz.gerçekleştirebilirsiniz.gerçekleştirebilirsiniz.gerçekleştirebilirsiniz.



İçerisinde Görsel Tanı ve Şüphe İçerisinde Görsel Tanı ve Şüphe 
Indexlerini de bulabileceğiniz Indexlerini de bulabileceğiniz 

“PediatricsinReview” dergisine erişim “PediatricsinReview” dergisine erişim 
için ana sayfadaki için ana sayfadaki 

“PediatricsinReview” başlığına “PediatricsinReview” başlığına 
girmelisiniz.girmelisiniz.



EE--Archives linkine Archives linkine 
giderek derginin  giderek derginin  

1979’dan günümüze1979’dan günümüze1979’dan günümüze 1979’dan günümüze 
geriye dönük geriye dönük 

sayılarına erişim sayılarına erişim 
sağlayabilirsinizsağlayabilirsinizsağlayabilirsiniz.sağlayabilirsiniz.



“NeoReviews” dergisine “NeoReviews” dergisine 
erişim için ana sayfadaki erişim için ana sayfadaki 
“N R i ” b l ğ“N R i ” b l ğ“NeoReviews” başlığına “NeoReviews” başlığına 

girmelisiniz.girmelisiniz.



“Continuing Medical “Continuing Medical 
Education” başlığı Education” başlığı 

altında neonatoloji ilealtında neonatoloji ilealtında neonatoloji ile altında neonatoloji ile 
ilgili eğitim ilgili eğitim 

materyalleri ve materyalleri ve 
testlerinitestlerinitestlerini testlerini 

bulabilirsiniz.bulabilirsiniz.



EE--Archives linkine Archives linkine 
giderek derginin  giderek derginin  

2000’den günümüze2000’den günümüze2000’den günümüze 2000’den günümüze 
geriye dönük geriye dönük 

sayılarına erişim sayılarına erişim 
sağlayabilirsinizsağlayabilirsinizsağlayabilirsiniz.sağlayabilirsiniz.



“AAP GrandRounds” “AAP GrandRounds” 
dergisine erişim için dergisine erişim için 
ana sayfadaki “AAPana sayfadaki “AAPana sayfadaki “AAP ana sayfadaki “AAP 

GrandRounds” GrandRounds” 
başlığına girmelisiniz.başlığına girmelisiniz.



EE--Archives linkine Archives linkine 
giderek derginin  giderek derginin  

1999’dan günümüze1999’dan günümüze1999 dan günümüze 1999 dan günümüze 
geriye dönük geriye dönük 

sayılarına erişim sayılarına erişim 
sağlayabilirsiniz.sağlayabilirsiniz.ğ yğ y



Teşekkürler…Teşekkürler…


